ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ALL-INCLUSIVE
ΠΡΩΙΝΟ

Κεντρικό Εστιατόριο «Olympia»

Για την υπηρεσία «πρωινό κατόπιν ζήτησης» ενημερώνεται εκ
των προτέρων η Υποδοχή
(υπηρεσία διαθέσιμη από τις 06:00)
07:00 – 07:30

Ελαφρύ Πρόγευμα (Continental)

07:30 – 10:00

Αμερικανικό πρωινό (σε μπουφέ)

ΓΕΥΜΑ
Self-service στο κεντρικό
εστιατόριο «Olympia» σε στυλ
μπουφέ

12:30 - 14:30

Σαλάτες, ζεστά & κρύα ορεκτικά, ντρέσινγκ,
κυρίως πιάτα, show cooking, γλυκά, φρούτα
εποχής, παγωτό

ΠΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Αναψυκτικά, Συμπυκνωμένοι χυμοί,
Τοπική μπύρα, Νερό, Κρασί
(self service)

Στον ίδιο χώρο υπάρχει ξεχωριστός Παιδικός Μπουφές
Self-service στο «Ambrosia» Snack
Bar σε στυλ μπουφέ

12:30 - 16:00

Σαλάτες, ζεστά & κρύα ορεκτικά, ντρέσινγκ,
κυρίως πιάτα, show cooking, γλυκά,
φρούτα εποχής, παγωτό

ΠΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Αναψυκτικά, Συμπυκνωμένοι χυμοί,
Τοπική μπύρα, Νερό, Κρασί
(self service)

Παιδικές επιλογές: 12:30-16:00 Ποικιλία σε σούπες (πίτσα, ζυμαρικά από τον κυρίως μπουφέ)
ΣΝΑΚ & ΚΑΦΕΣ

Self-service στο «Ambrosia» Snack
Bar σε στυλ μπουφέ

11:00 - 12:00

Επιλογές γλυκισμάτων & κέικ

16:00 - 17:30

Πίτσα, ελαφριά σνακ, γλυκά, γιαούρτι,
φρούτα εποχής, παγωτό

17:30 - 18:00

Κέικ, μπισκότα, καφές, τσάι, παγωτό

ΠΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Νερό, Κρασί, Τοπική μπύρα, Αναψυκτικά,
Καφές φίλτρου, Ροφήματα στη βάση τον
εσπρέσο, Στιγμιαίος καφές, Τσάι
βοτάνων & φρούτων, Συμπυκνωμένοι
χυμοί
(self service)

ΔΕΙΠΝΟ
Self-service στο κεντρικό
εστιατόριο «Olympia» σε στυλ
μπουφέ

19:00 – 21:30

Σαλάτες, ζεστά & κρύα ορεκτικά, ντρέσινγκ,
κυρίως πιάτα, show cooking, γλυκά, φρούτα
εποχής, παγωτό

ΠΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Αναψυκτικά, Συμπυκνωμένοι χυμοί,
Τοπική μπύρα, Νερό, Κρασί
(self service)

A LA CARTE ΔΕΙΠΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ALL INCLUSIVE ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΕΣ
Στη διάρκεια της διαμονής σας έχετε τη δυνατότητα επίσκεψης μια (1) φορά την εβδομάδα στα παρακάτω a la carte εστιατόρια.
Βασική προϋπόθεση η ελάχιστη 7νυχτη διαμονή και απαιτείται νωρίτερα κράτηση.
ΙΤΑΛΙΚΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ARTEMIS»
Απαιτείται κράτηση
(κατόπιν διαθεσιμότητας του εστιατορίου)

Προκαθορισμένου μενού
3 πιάτων:
Ορεκτικό ή Σαλάτα,
Κυρίως πιάτο, Επιδόρπιο

ΠΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Εμφιαλωμένο τοπικό κρασί, Εμφιαλωμένη τοπική μπύρα,
Νερό, Αναψυκτικά, Metaxa, Ούζο, Ρακί (με service)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ «ABELIONA»
Απαιτείται κράτηση
(κατόπιν διαθεσιμότητας του εστιατορίου)

Προκαθορισμένου μενού
3 πιάτων:
Ορεκτικό ή Σαλάτα,
Κυρίως πιάτο, Επιδόρπιο

ΠΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Εμφιαλωμένο τοπικό κρασί, Εμφιαλωμένη τοπική μπύρα,
Νερό, Αναψυκτικά, Metaxa, Ούζο, Ρακί (με service)

ΜΠΑΡ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΠΑΡ «APOLLO»
18:00-00:00
ΠΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
ΠΟΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Καφές φίλτρου, εσπρέσο, καπουτσίνο, στιγμιαίος καφές, νερό, αναψυκτικά,
Επώνυμες & Γαλλικές σαμπάνιες, Γαλλικά κονιάκ & premium
τοπική μπύρα, συμπυκνωμένοι χυμοί, κοκτέιλ από το μενού, Metaxa, ούζο,
μπράντι, όλες οι ετικέτες των premium ποτών
ρακί, προκαθορισμένα αλκοολούχα ποτά, ποτήρι κρασί
(Όλα τα ποτά σερβίρονται σε μερίδες)
ΜΠΑΡ ΠΑΡΑΛΙΑΣ «KIOSKI»
10:00-18:00
ΠΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
ΠΟΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Καφές φίλτρου, εσπρέσο, καπουτσίνο, στιγμιαίος καφές, νερό, αναψυκτικά,
Επώνυμες & Γαλλικές σαμπάνιες, Γαλλικά κονιάκ & premium
τοπική μπύρα, συμπυκνωμένοι χυμοί, κοκτέιλ από το μενού, Metaxa, ούζο,
μπράντι, όλες οι ετικέτες των premium ποτών
ρακί, προκαθορισμένα αλκοολούχα ποτά, ποτήρι κρασί
(Self-service σε μερίδες)
ΜΠΑΡ ΠΙΣΙΝΑΣ «DOLFIN»
10:00-18:00
ΠΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
ΠΟΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Καφές φίλτρου, εσπρέσο, καπουτσίνο, στιγμιαίος καφές, νερό, αναψυκτικά,
Επώνυμες & Γαλλικές σαμπάνιες, Γαλλικά κονιάκ & premium
τοπική μπύρα, συμπυκνωμένοι χυμοί, κοκτέιλ από το μενού, Metaxa, ούζο,
μπράντι, όλες οι ετικέτες των premium ποτών
ρακί, προκαθορισμένα αλκοολούχα ποτά, ποτήρι κρασί
(Self-service σε μερίδες)
ΜΠΑΡ ΠΙΣΙΝΑΣ «FONTANA»
10:00-18:00
ΠΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
ΠΟΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Καφές φίλτρου, εσπρέσο, καπουτσίνο, στιγμιαίος καφές, νερό, αναψυκτικά,
Επώνυμες & Γαλλικές σαμπάνιες, Γαλλικά κονιάκ & premium
τοπική μπύρα, συμπυκνωμένοι χυμοί, κοκτέιλ από το μενού, Metaxa, ούζο,
μπράντι, όλες οι ετικέτες των premium ποτών
ρακί, προκαθορισμένα αλκοολούχα ποτά, ποτήρι κρασί
(Self-service σε μερίδες)
ΜΠΑΡ ΠΙΣΙΝΑΣ «PELAGOS»
10:00-18:00
ΠΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
ΠΟΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Καφές φίλτρου, εσπρέσο, καπουτσίνο, στιγμιαίος καφές, νερό, αναψυκτικά,
Επώνυμες & Γαλλικές σαμπάνιες, Γαλλικά κονιάκ & premium
τοπική μπύρα, συμπυκνωμένοι χυμοί, κοκτέιλ από το μενού, Metaxa, ούζο,
μπράντι, όλες οι ετικέτες των premium ποτών
ρακί, προκαθορισμένα αλκοολούχα ποτά, ποτήρι κρασί
(Self-service σε μερίδες)
ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ALL INCLUSIVE

















Ορισμένα από τα παραπάνω τμήματα ή υπηρεσίες μπορεί να έχουν περιοδική λειτουργία, αναλόγως και των καιρικών συνθηκών.
Οι ώρες λειτουργίας είναι ενδεικτικές και υπόκεινται σε πιθανή τροποποίηση κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ξενοδοχείου.
Απεριόριστη κατανάλωση φαγητού και ποτού (σε μερίδες).
Τοπικά αλκοολούχα ποτά: ρακί, ούζο, μπράντι, μπύρα, κρασί
Τοπικά & διεθνή αλκοολούχα ποτά (εκτός από σαμπάνια, γαλλικό κονιάκ και premium ποτά): λικέρ, gin, βότκα, ρούμι, τεκίλα,
ουίσκι, αφρώδης οίνος.
Όλα τα ποτά που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα all inclusive αναγράφονται στο μενού του κάθε τμήματος.
Για λόγους ασφαλείας, τα ποτά στις πισίνες και στην παραλία σερβίρονται υποχρεωτικά σε σκληρά πλαστικά (polycarbonate)
ποτήρια και όχι γυάλινα.
Απαγορεύεται βάσει νομοθεσίας η κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικα παιδιά (κάτω των 18 ετών).
Απαγορεύεται η μεταφορά τροφίμων και ποτών εκτός του εκάστοτε επισιτιστικού τμήματος.
Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλα τα εστιατόρια, μπαρ και κοινόχρηστους χώρους.
Σε όλα τα εστιατόρια-μπαρ ισχύει ο ενδυματολογικός κώδικας “smart casual” (κομψό, καθημερινό ντύσιμο) ενώ δεν
επιτρέπονται τα σορτς, οι αμάνικες μπλούζες, τα φανελάκια t-shirt, κ.λπ.). Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται τα παντελόνια
βερμούδες.
Ο ενδυματολογικός κώδικας smart casual ισχύει και για τα εστιατόρια κατά τη διάρκεια του γεύματος (δεν επιτρέπονται τα
μαγιό)
Κρίνεται απαραίτητο οι πελάτες All Inclusive να φορούν το αντίστοιχο βραχιόλι για την εξυπηρέτησή τους. Σε περίπτωση
απώλειας του βραχιολιού είναι απαραίτητη η άμεση ενημέρωση της Υποδοχής, προκειμένου να ληφθεί νέο με αντίστοιχη
χρέωση.
Σεβόμαστε την ιδιωτική ζωή και τα δικαιώματα των υπολοίπων πελατών.
Το πρόγραμμα Αll Ιnclusive λήγει στις 24:00.
Όλες οι υπόλοιπες υπηρεσίες και παροχές ισχύουν ως ορίζονται στην επίσημη περιγραφή του ξενοδοχείου.
Όλες οι πληροφορίες που αναγράφονται στο φυλλάδιο μπορούν να τροποποιηθούν για λειτουργικούς λόγους χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ












Απογευματινό πρόγραμμα από την ομάδα ψυχαγωγίας, Mini disco
Εκδηλώσεις στο υπαίθριο αμφιθέατρο του ξενοδοχείου (ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες)
Υδατοσφαίριση
Βελάκια
Γυμναστική, αερόβια γυμναστική, step
Γυμναστική στο νερό
Επιτραπέζια παιχνίδια
Παιχνίδια στο νερό
Κουίζ, Μπίνγκο
Διαγωνισμοί χορού & Διάφοροι διαγωνισμοί
Αίθουσα ηλεκτρονικών παιχνιδιών, Δωμάτιο Απόδρασης (με χρέωση)

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ
















Γήπεδα τένις
Μαθήματα τένις (με χρέωση)
Πινγκ-πονγκ
Beach volley
Πισίνες (με γλυκό νερό)
Ναυαγοσώστης παραλίας (Μάιος-Οκτώβριος)
Ομπρέλες & Ξαπλώστρες παραλίας/πισίνας
Πετσέτες παραλίας
Ντους, αποδυτήρια, WC (στις κεντρικές πισίνες & στην παραλία)
Αίθουσα “TV Room” με μεγάλη οθόνη
Γυμναστήριο
Ιππασία (με χρέωση)
Κέντρο Θαλάσσιων Σπορ (αναλόγως των καιρικών συνθηκών) με 5 κανό και 3 θαλάσσια ποδήλατα (χωρίς χρέωση), θαλάσσιο
σκι, banana-rides, ringos (με χρέωση). Απαιτείται κράτηση.
Σάουνα (με χρέωση)
Προγράμματα θαλασσοθεραπείας (με χρέωση) στο κέντρο Royal Olympian Spa & Thalasso. Λειτουργεί από τον Ιούνιο μέχρι τα
μέσα Σεπτεμβρίου. Απαιτείται κράτηση.
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ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
















Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών (Guest Relations service)
24ωρη φύλαξη του ξενοδοχείου
Γιατρός εντός των εγκαταστάσεων
Φύλαξη αποσκευών
Μηχάνημα περιτύλιξης αποσκευών (self-service / με χρέωση)
Ζυγαριά αποσκευών (self-service / με χρέωση)
Συνάλλαγμα
Αυτόματο μηχάνημα ανάληψης (ATM)
Ενοικίαση αυτοκινήτων και ποδηλάτων (με χρέωση)
Ταξί (κατόπιν ζήτησης / με χρέωση)
Πλυντήριο και Καθαριστήριο (με χρέωση)
Απεριόριστη χρήση Wi-Fi με μέση ταχύτητα (δωρεάν)
Προνομιακά πακέτα Wi-Fi υψηλής ταχύτητας (με χρέωση)
Room service (με χρέωση)
Εμπορικό κέντρο

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Access, American Express, Diners, Eurocard, MasterCard, Visa

Το ξενοδοχείο Aldemar Olympian Village διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση, να αλλάξει, τροποποιήσει, προσθέσει ή να αφαιρέσει τμήματα του ανωτέρω περιεχομένου, των
εγκαταστάσεων – τμημάτων ή των υπηρεσιών που περιγράφονται παραπάνω, συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιοριζόμενων
σε αυτές, των αλλαγών ή των τροποποιήσεων οι οποίες κρίνονται κατάλληλες ή / και απαραίτητες για τη συμμόρφωση με
οποιονδήποτε ισχύοντα κανόνα, και τις ενημερώσεις αυτού, που επιβάλλεται από τις ελληνικές αρχές.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ALDEMAR OLYMPIAN VILLAGE - BEACH RESORT
Σκαφιδιά, 27 100
Πύργος, Ηλεία, Ελλάδα
Τ.: +30 26210 82000, Φ.: +30 26210 54647
e-mail: ov@aldemar.gr
www.aldemarolympianvillage.gr

ALDEMAR-RESORTS.GR

ALDEMAR RESORTS Κεντρικά Γραφεία
Λεωφ. Κηφισίας 262, Κηφισιά 145 62
Αθήνα, Ελλάδα
Τ.: +30 210 62 36 150, Φ.: +30 210 62 88 599
e-mail: sales@aldemar.gr
www.aldemar-resorts.gr

